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Motion 18 – Angående ett djurvänligare samhälle
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 18 Angående ett djurvänligare samhälle anses besvarad och inte föranleder
någon ytterligare åtgärd.
Motionen
Björn T Nurhadi (SD), ombud för Blekinge län, har i motion 18 föreslagit att Sveriges
Kommuner och Landsting ska rekommendera kommuner och landsting att ställa som
krav vid upphandling av animaliska produkter att minst följa svensk lagstiftning samt
att ge kommuner och landsting riktlinjer för hur tidsmässigt långa djurtransporterna
ska få vara vid upphandling.
Styrelsen
Styrelsen konstaterar att man kan ställa sig bakom motionärens intentioner, men
menar att dessa uppgifter redan hanteras av den nyinrättade
Upphandlingsmyndigheten, som övertagit den verksamhet beträffande hållbar
upphandling som tidigare legat på Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket. Denna
statliga myndighets arbete sker i nära samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting, statliga myndigheter, branschorganisationer, leverantörer m.fl. I en
undersökning av alla livsmedelsupphandlingar under perioden juni 2010 till november
2011 konstaterades att det ställdes miljökrav i 83 % av alla livsmedelsupphandlingar.
Motsvarande siffra för djurskyddskrav under samma tidsperiod var 55 %.
På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns nu ett lättillgängligt och lättanvänt
verktyg (Kriterie-wizard) med upphandlingskriterier för olika animaliska produkter
omfattande samtliga de parametrar motionären anför i sin skrivelse. Detta hjälpmedel
har varit efterlängtat av kommuner och landsting och användningen förväntas öka
väsentligt.
Styrelsen menar sammantaget att motionärens förslag redan är uppfyllda, och
motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Angående ett djurvänligare samhälle
En klok man sa ”Storheten av en nation kan dömas efter hur de behandlar sina djur”. I
Sverige har vi internationellt sett ett bra djurskydd, vilket vi tyvärr frångår då vi
importerar allt mer kött från länder som inte har samma starka djurskydd som vi.
Detta medför dessutom en snedvriden konkurrens mellan våra bönder i Sverige och
de i resten av världen samt ett större lidande för djuren. Långa djurtransporter är som
vi vet väldigt stressande för djuren, därför är det mycket viktigt att vi inte upphandlar
kött från djur som tvingats åka länge innan de avlivats. I Sverige till skillnad mot tex
Danmark får man inte behandla med antibiotika förebyggande, djuren som växer upp
på svenska gårdar får därför mindre antibiotika än jämförbara europeiska länder, de
har även större inhägnader(gris) och större burar(kyckling/höns).Ett starkt djurskydd
medför även att antibiotika inte hamnar i våra barns magar. Vidare får vi inte
förglömma att ett av vår tids största hot är multiresistenta bakterier och för att bromsa
den snabba utvecklingen av dessa är ett steg på vägen att minska antibiotika
användningen, detta är vi mycket bra på i Sverige.
För att djurskyddet inte ska kringgås samt för att vi ska ha en likvärdig konkurrens
så föreslås att kommuner och landstings inköpskrav på kött och mejeriprodukter ska
minst följa de lagar som vi har i Sverige.
SKL föreslås besluta:
att rekommendera kommuner och landsting att ställa som krav vid upphandling av
animaliska produkter att minst följa Svensk lagstiftning
att ge kommuner och landsting riktlinjer för hur tidsmässigt långa djurtransporterna
ska få vara vid upphandling
Björn T Nurhadi (SD), ombud för Blekinge län

